
wych zostaną odmalowa-

ne pomieszczenia wska-

zane przez dyrektorów. 

W najbliższym  czasie 

rozpocznie się budowa 

kolejnego odcinka chod-

nika przy ul. Wolności w 

Czernicy  oraz przy ul. 

Rydułtowskiej w Gaszo-

wicach. Także na bieżąco 

wg wskazań sołtysów 

wykonujemy wiele drob-

nych prac modernizacyj-

no – remontowych na 

terenie sołectw. 

Zależy mi na tym, aby-

ście Państwo czuli, że w 

Naszej Gminie warto żyć, 

mieszkać, uczyć się i 

pracować. Wasza satys-

fakcja jest potwierdze-

niem tego, co od lat po-

wtarzam, że rozsądne 

inwestowanie, moderni-

zacje w naszej gminie 

jest „krokiem do przodu” 

i gwarancją rozwoju 

Gminy. 

Życzę miłych i bezpiecz-

Nasza gmina zmienia się 

i rozwija na naszych 

oczach. Ruszają kolejne 

inwestycje. Rozpoczęła 

się budowa sali gimna-

stycznej przy Szkole 

Podstawowej w Czerni-

cy, trwa budowa nowego 

wodociągu przy ul. So-

bieskiego i Powstańców. 

W tym rejonie energety-

ka uzbroiła cały teren co 

umożliwia nabywcom 

działek natychmiastowe 

rozpoczęcie budowy. 

W tym miejscu chciał-

bym zachęcić mieszkań-

ców, Waszych przyjaciół 

i znajomych do zakupu 

ostatnich ośmiu dostęp-

nych działek budowla-

nych. Teren jest napraw-

dę atrakcyjny. Bliskość 

szkoły, przedszkola, ko-

ścioła, piękne tereny wo-

kół „Zameczku” sprawią, 

że nabywcy na pewno 

będą zadowoleni. 

Kończy się procedura 

przetargowa, która po-

zwoli wyłonić wykonaw-

cę kanalizacji sanitarnej 

w ramach programu 

ISPA. W okresie waka-

cyjnym na terenie szkół i 

przedszkoli wykonujemy 

wiele prac remontowo – 

modernizacyjnych. Zo-

stanie ocieplony i otyn-

kowany budynek przed-

szkola w Gaszowicach. 

W Szkole Podstawowej 

w Gaszowicach zostały 

zmodernizowane ubika-

cje dla dziewcząt. W 

Szkole Podstawowej w 

Gaszowicach  i Gimna-

zjum w Piecach kolejne 

odcinki lamperii zostaną 

zastąpione  płytkami ce-

ramicznymi. We wszyst-

kich obiektach oświato-
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nych wakacji, udanych 

sierpniowych urlopów, nie-

zapomnianych pozytyw-

nych wrażeń i tego, że jak 

Państwo wrócicie z letnich 

wojaży, to stwierdzicie, że 

wszędzie dobrze, ale w 

Gminie Gaszowice najle-

piej.    

Z pozdrowieniami  

Andrzej Kowalczyk 
Wójt Gminy Gaszowice 



tolda Gawdzika - wszystkim  

przypadły do gustu. Zabawa 

była świetna! Okazuje się, 

jak twierdzą gimnazjaliści, 

że ortografia nie musi być 

nudna. Zaś trzecioklasiści 

żałowali, że w przyszłym 

roku szkolnym nie będą brać 

już udziału w konkursie. 

Pierwsze miejsce zajęli 

uczniowie Gimnazjum nr 2 

w Wodzisławiu Śl., drugie - 

reprezentacja z Gimnazjum 

im. A. Mickiewicza w Jejko-

wicach, trzecie - Gimnazjum 

w Lyskach, czwarte - nasza 

drużyna.Dziękujemy Wójto-

wi i Radzie Gminy Gaszo-

ORTOGRAFICZNA CORRIDA, CZYLI WALKA Z BYKAMI 
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Pod takim hasłem toczyły 

się zmagania ortograficzne 

19 maja br. w Gimnazjum w 

Piecach. W tym dniu 

uczniowie zaproszeni do 

Międzygimnazjalnego Kon-

kursu Ortograficznego wzię-

li udział w konkurencjach 

sprawdzających znajomość 

zasad i umiejętności orto-

graficznych. Dużym zainte-

resowaniem cieszyła się 

krzyżówka, puzzle, „lizaki 

ortograficzne”, czy wyszu-

kiwanie na czas wyrazów w 

słownikach. Emocje cały 

czas towarzyszyły uczestni-

kom konkursu. Ostatnie 

zadanie - inscenizacje wy-

b r a n y c h  t e k s t ó w  z 

„Ortografii na wesoło” Wi-

SUKCES GONI SUKCES 
Kolejnym osiągnięciem 

może poszczycić się chór 

„Bel Canto” Gaszowice. 

Nadal działa bardzo ak-

tywnie, tak że występ goni 

występ. Po ostatnim zdo-

byciu pucharu Burmistrza 

Pszowa w „Magnifikat 

2006” w Sanktuarium 

Matki Boskiej Uśmiech-

niętej w Pszowie, znowu 

10.06.2006r. brał udział  

w I Festiwalu Pieśni Eu-

charystycznej „O Salutaris 

Hostia” w kościele Naj-

świętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa w Katowicach 

– Piotrowicach. W festi-

walu tym wzięło udział 

14 chórów w trzech ka-

tegoriach: chóry kame-

ralne, chóry mieszane 

parafialne i chóry mie-

szane Ośrodków Kultu-

ry. W jury zasiedli: ks. 

kan. dr hab. Antoni Re-

ginek z Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowi-

cach, ks. dr Wiesław Hu-

dek z Kurii Metropolitar-

nej w Katowicach oraz 

pani dr Anna Waluga 

Akademia Muzyczna Ka-

towice. Pod dyrekcją pana 

Janusza Budaka chór wy-

stąpił z następującym re-

pertuarem: „Missa Bre-

avis” przy akompaniamen-

cie dh Barbary Budak, „O 

Salutaris” – partie solowe 

wykonała dh Bożena Ka-

lisz przy akompaniamen-

wice za sponsorowanie im-

prezy.  Książki i dyplomy 

dla wszystkich uczestników 

konkursu oraz dodatkowo 

długopisy firmy „PARKER” 

za zajęcie pierwszego miej-

sca były wspaniałą nagrodą.  

Gościem honorowym kon-

kursu był pan Janusz Milion 

-Przewodniczący Rady 

Gminy. Rok 2006 został 

ogłoszony ROKIEM JĘZY-

KA POLSKIEGO. Należy 

dbać o piękno języka ojczy-

stego i jego poprawność, dla-

tego w następnych latach 

planujemy kontynuację tej 

imprezy - twierdzą organiza-

torki konkursu, pani Beata 

Małek i  pani Danuta Dwora-

czek.                              B.M. 

cie dh Barbary Budak, 

„Zatrzymaj się na chwi-

lę”, „Sancta Maria”. 

Występ ten okazał się 

wielkim sukcesem, po-

nieważ chór zdobył II 

miejsce i Puchar Dzieka-

na Dekanatu Panewnic-

kiego w Festiwalu Pieśni 

Eucharystycznej. Nasz 

chór jest wizytówką gmi-

ny nie tylko na terenie 

naszego kraju, jak rów-

nież za granicą m.in.. w 

Czechach, Austrii i Sło-

wacji.         A.P. 



PRZEWODNIK PO DOTACJACH 
szans edukacyjnych mło-
dego pokolenia, rozwój  i 
aktywna twórczość.  

Fundacja Bankowa im. 
Leopolda Kronenberga – 
działania w zakresie edu-
kacji i rozwoju lokalnego, 
zachowania dziedzictwa 
kulturowego i tradycji, 
twórczości artystycznej 
dzieci i młodzieży, nauki 
przedsiębiorczości. 

Akademia Rozwoju Filan-
tropii w Polsce – zadania w 
zakresie oświaty i edukacji, 
kultury i spraw społecznych.  

Fundacja Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi, Funda-
cja Polska Wieś 2000 im. 
M.Za ta j a  -  p ro j ek ty  
z zakresu oświaty, ochrony 
zdrowia wraz z rehabilitacją 
leczniczą, zachowanie i od-
budowa dziedzictwa kulturo-
wego oraz kreowanie naro-
dowych produktów turystyki 
kulturowej na terenach wiej-
skich 

Fundacja Wspólna Droga – 
inicjatywy z dziedziny opie-
ki społecznej, ochrony zdro-
wia, rehabilitacji, oświaty, 
pomocy niepełnosprawnym 
oraz najuboższym.  

Fundacja Episkopatu Polski 
Dzieło Nowego Tysiąclecia 
– zadania w zakresie rozwo-
ju kultury i nauki chrześci-
jańskiej, podnoszenie szans 
edukacyjnych młodzieży,  

Fundacja Współpracy Pol-
sko - Niemieckiej - projekty, 
w których uzasadniony jest 
interes polsko-niemiecki, 
spotkania, działania na rzecz 
partnerstwa, współpraca 
samorządów i innych insty-
tucji, krzewienie języka  
i kultury niemieckiej w Pol-
sce, konkursy wiedzy, dzia-
łania edukacyjne na rzecz 
ochrony środowiska, działa-
nia na rzecz zachowania 
wspólnego dziedzictwa kul-
turowego. 

Fundacja im. Heinricha 
Boella, Przedstawicielstwo 
w Polsce – organizacja se-
minariów, konferencji i 
publikacji organizacji oraz 
inicjatyw kobiecych anga-
żujących się w ochronę 
praw człowieka, dla których 
szczególne znaczenie ma 
wzrost roli kobiet w polity-
ce i społeczeństwie. 

Fundacja J&S Pro Bono 
Poloniae - inicjatywy służą-
ce upowszechnianiu pol-
skiej kultury i tradycji, pro-
jekty aktywizujące dzieci i 
młodzież we własnym śro-
dowisku. 

Fundacja Warta – przedsię-
wzięcia z zakresu kultury, 
konserwacji zabytków, 
oświaty i nauki, ochrony 
zdrowia, sportu, pomocy 
społecznej.  

Fundacja PZU - upo-
wszechnianie wiedzy o kul-
turze i sztuce polskiej, edu-
kacji, ochronie zdrowia 
oraz opiece społeczna. 

Fundacja Grupy TP - wy-
równywanie szans w dostę-
pie do nowoczesnej eduka-
cji, udzielanie wsparcia 
placówkom oświatowym i 
medycznym. 

Fundacja im. Dr Mariana 
Kantona – inicjatywy z 
dziedziny oświaty i wycho-
wania dzieci i młodzieży, 
realizacja przedsięwzięć 
naukowo - badawczych 
oraz dydaktycznych, niesie-
nie pomocy osobom cho-
rym i niepełnosprawnym, 
upowszechnianie kultury i 
kultury fizycznej oraz spor-
tu, ochrona środowiska. 

Fundacja Dobroczynności 
Atlas – działania na rzecz 
dzieci chorych, opuszczo-
nych, pochodzących z ro-
dzin patologicznych.  

Fundacja Orlen Dar Serca – 
działania w zakresie ochro-
ny zdrowia, rekreacji oraz 

Może działacie jako lokalne 
stowarzyszenie, fundacja lub 
ochotnicza straż pożarna, 
czy koło gospodyń wiej-
skich? A może jesteście po 
prostu nieformalną grupą 
ludzi aktywnych, którzy 
chcieliby rozwiązać jakiś 
lokalny problem lub stwo-
rzyć coś nowego, co posłuży 
szerszej grupie mieszkań-
ców? Może chcecie ocalić 
lokalną tradycję bądź roz-
wiązać jakąś sytuację, która 
stała się uciążliwa dla spo-
łeczności?    
Warto więc wiedzieć, kto w 
Polsce „daje” pieniądze na 
cele społeczne, dlatego poni-
żej przedstawiamy listę kra-
jowych organizacji i instytu-
cji, które przyznają dotacje 
na różnego rodzaju inicjaty-
wy podejmowane przez 
mieszkańców społeczności 
lokalnych.   

Fundacja im. Stefana Bato-
rego - dotacje na realizację 
programów stypendialnych, 
działań integracyjnych 
i edukacyjnych na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych, 
zakup książek do lokalnych 
bibliotek  

Fundacja Wspomagania Wsi 
– przedsięwzięcia w zakre-
sie poprawy stanu infra-
struktury obszarów wiej-
skich, zachowania dziedzic-
twa kulturowego, udzielanie 
niskooprocentowanych  po-
ż y c z e k  d l a  m i k r o -
p r z e d s i ę b i o r c ó w  
z terenów wiejskich. 

Polska Fundacja Dzieci i 
Młodzieży - wyrównywanie 
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rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, krzewienia tra-
dycji narodowej, rozwój 
oświaty i nauki. 

Fundacja Agory - przedsię-
wzięcia oświatowe i kultu-
ralne, propagowanie i krze-
wienie postaw humanistycz-
nych, patriotycznych niesie-
nie pomocy społecznej dla 
najuboższych osób i rodzin, 
wspomaganie rozwoju 
przedsiębiorczości oraz ak-
tywizacji zawodowej i ży-
ciowej.  

Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji - Narodowa Agen-
cja Programu Młodzież - 
przygotowywanie młodzie-
ży do aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym 
państw europejskich, rozwi-
janie osobowości młodych 
ludzi, zwiększanie udziału 
w życiu społecznym mło-
dzieży 

Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich FIO - realizacja 
z a d a ń  p u b l i c z n y c h 
(wymienionych w art.4 usta-
wy  o działalności pożytku 
publicznego i o wolontaria-
cie), działania umożliwiają-
ce organizacjom korzystanie 
ze środków Unii Europej-
skiej. 

PAFPIO Polsko - Amery-
kański Fundusz Pożyczko-
wy Inicjatyw Obywatelskich 
- udzielanie pożyczek orga-
nizacjom non - profit. Po-
życzkę może otrzymać orga-
nizacja typu "non profit", 
czyli taka, w której wszyst-
kie wypracowane środki 
(dochody) są w całości prze-
znaczane na działalność 
statutową. 

 

Więcej informacji w spra-
wie konkurów ogłoszonych 
przez w/w instytucje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy 
Gaszowice pok. 16 lub pod 
numerem tel. 032/ 43 27 
161.                 W.S. 



RZEMIEŚLNIK ROKU 2005 
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Podobnie jak w latach 
poprzednich, Cech Rze-
miosł w Rybniku organi-
zował Święto Rzemiosła, 
w ramach tej uroczystości 
nagrody otrzymali dyna-
micznie i prężnie działa-
jący przedsiębiorcy zrze-
szeni w Cechu. Z terenu 
Gminy Gaszowice tytuł 
Rzemieślnika Roku 
otrzymał Pan Henryk 
Głombica. 

Zakład lakierniczy Pana 
Henryka Głombicy istnie-
je już 22 lata, a od 17 lat 
pan Henryk jest dyplomo-
wanym mistrzem czelad-
niczym. Obecnie w zakła-
dzie pracuje dwóch etato-
wych pracowników, a 

doświadczenie zdobywa 
trzech uczniów. Właściciel 
wciąż inwestuje w rozbu-
dowę firmy. Powstają no-
we pomieszczenia, przy-
bywa profesjonalnego 
sprzętu, takiego jak bezpy-
łowa kabina  ECO-AIR 
czy komputerowa mieszal-
nia farb. O tym, że usługi 
wykonywane są na naj-
wyższym poziomie , 
świadczy fakt współpracy 
z renomowanym produ-
centem samochodowym. 
Zgodnie ze słowami Pana 
Głombicy wykonywanie 
tego zawodu sprawia mu 
olbrzymią satysfakcję.  
Rozpoczynając działal-
ność w trudnych czasach, 
trzeba było wiele optymi-

zmu, wiedzy i ciężkiej pra-
cy, aby utrzymać i rozwi-
jać firmę, jednak Pan 
Głombica zdołał to wszyst-
ko osiągnąć dzięki wydat-

nej pomocy i wsparciu ze 
strony żony. Gratulujemy 
i życzymy kolejnych suk-
cesów zawodowych.         
         GCI 

Osoba zamierzająca zawrzeć 
małżeństwo przed  kierowni-
kiem urzędu stanu cywilnego 
jest zobowiązana: 

Kawaler-Panna  

1) przedstawia dokument 
stwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty ) 

2) złożyć odpis skrócony aktu 
urodzenia 

Wdowiec-Wdowa 

1)  przedstawić dokument 
stwierdzający tożsamość 

2)  złożyć  odpis skrócony 
aktu urodzenia, oraz odpis 
skrócony aktu zgonu małżon-
ka 

Rozwiedziony-Rozwiedziona  

1) przedstawić dokument 
stwierdzający tożsamość 

2) złożyć odpis skrócony aktu 
urodzenia i małżeństwa z 
adnotacją o rozwiązaniu 
przez  rozwód.  

Zawarcie małżeństw przed 
osobą duchowną. 

Zdolność prawną do zawar-
cia związku małżeńskiego w 
formie wyznaniowej ze skut-
kami cywilnymi określa kie-
rownik urzędu stanu cywil-
nego miejsca zamieszkania 
jednej z osób , pragnących 
zawrzeć związek małżeński 
poprzez wydanie zaświad-
czenia. Do wydania zaświad-
czenia osoby zainteresowane 
zobowiązane są złożyć :  

1) podanie 

2) odpisy skrócone aktu uro-
dzenia 

3) dowody ustania poprzed-
niego małżeństwa, jeżeli 
uprzednio pozostawały w 
związku małżeńskim 

4) złożyć pisemna zapewnie-
nie 

5) przedstawić dokument 
stwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty ) 

Zaświadczenie jest ważne 
przez okres 3 miesięcy.  

 

MAŁŻEŃSTWO - WYMAGANE DOKUMENTY 
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ŚLUBOWANIE W OSP CZERNICA 
Najstarsza jednostka ochot-

niczej straży pożarnej gmi-

ny to OSP Czernica.  W 

2005 roku drużyna dziew-

cząt reprezentująca gminę 

na zlocie drużyn młodzie-

żowych woj. śląskiego w 

Pszczynie zajęła wysokie 

drugie miejsce. Obecnie 11 

osobowa drużyna dziewcząt 

d o w o d z o n a  p r z e z 

dh.Agnieszkę Soppa dosko-

nale radzi sobie na zaję-

ciach. Prowadzona przez 

dh.Marka Lara 16 osobowa 

drużyna chłopców także 

wspaniale i z zaangażowa-

niem uczestniczy w spotka-

niach i ćwiczeniach. Opie-

kunami obu drużyn są Pre-

zes Jerzy Kawulok oraz 

wybrany w marcu br. za-

stępca naczelnika Mirosław 

Soppa. Aby drużyna była 

prężna i zdyscyplinowana 

muszą odbywać się częste 

spotkania. A jest to czynio-

ne od pierwszych dni kwiet-

nia, kiedy to wybrano radę 

drużyny w której skład we-

szli: Agnieszka Soppa, Mi-

rosław Weczerek, Roksana 

Durczok, Marek Lara, Da-

wid Hadam oraz Arkadiusz 

Brachman. Systematyczne 

spotkania w świetlicy, orga-

nizacja ćwiczeń na boisku 

oraz zabaw i konkursów 

może przyciągnie jeszcze 

innych. Organizowane są 

wycieczki rowerowe mię-

dzy innymi do Łukowa 

Śląskiego na korzystanie z 

toru przeszkód. Drużyna 

jest dobrze wyposażona w 

dresy sportowe, koszulki 

oraz spodnie „moro”. Braku-

je nam tylko parę sztuk heł-

mów i pasów strażackich z 

toporkami.  

Największą atrakcją było 

n i e d awne  ś l ubowan i e 

wszystkich członków na 

sztandar jednostki. Każdy 

uczestnik ślubowania w tym 

uroczystym dniu otrzymał 

legitymację członkowską. 

Uroczystość ślubowania od-

była się na boisku sporto-

wym przy asyście pocztu 

sztandarowego oraz człon-

ków zarządu. Po części ofi-

cjalnej rozpalono ognisko i 

pieczono kiełbaski które 

sponsorował Pan Stefan Gan-

czarski. Przeprowadzono 

również konkurencje sporto-

we. Dla wszystkich straża-

ków i tych starszych i naj-

młodszych zarząd zakupił 

zestaw do ćwiczeń „atlas” 

na którym może każdy 

sobie poćwiczyć. Zaanga-

żowanie młodzieży jest 

duże. Na wyniki trzeba 

jednak poczekać przynajm-

niej rok.  Każdy kto pra-

gnie poznać pracę strażaka, 

każdy kto chce poprakty-

kować może się  zgłosić do 

drużyny nie tylko tej naj-

młodszej ale do drużyny 

starszych. Zapraszamy 

bardzo serdecznie mło-

dzież gimnazjalną i osoby 

dorosłe do wstępowania w 

nasze szeregi. To nic nie 

kosztuje. Tym bardziej, że 

praca strażaków jest zawo-

dem specyficznym i bardzo 

potrzebnym.  

Krzysztof Wilczek 

W maju i czerwcu 2006r. Wójt Gminy Gaszowice -           
Andrzej Kowalczyk, brał udział w następujących spotka-
niach i uroczystościach: 

- 27.05 festyn szkolny w Gimnazjum w Piecach; 

- 28.05 koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu           
Il Sospiro w Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy; 

- 29.05 spotkanie w firmie EKO z Rybnika nt segregacji 
odpadów; 

- 29.05 spotkanie w Czernicy z rodzicami i przedstawicie-
lami rady sołeckiej nt. przeniesienia i przebudowy po-
mieszczeń przedszkola; 

- 2.06 uroczystości nadania imienia Ziemi Śląskiej  Gimna-
zjum w Piecach; 

- 4.06 uroczystości obchodów 75 lecia działalności OSP 
Łuków Śl. podczas, których został poświęcony sztandar 
ufundowany przez mieszkańców  sołectwa; 

- 10.06 festyn szkolny w SP Szczerbice; 

- 12.06 konsultacje w sprawie Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013; 

- 20.06 spotkanie robocze ze sołtysami na którym usta-
lono, co zostanie wykonane na terenie poszczególnych 
sołectw; 

- 25.06 zawody strażackie  w Czerwionce-
Leszczynach; 

- 26.06 spotkanie członków Związku Subregionu Za-
chodniego nt. podziału środków unijnych w latach 
2007-2013. 

- 27.06 spotkanie z przedstawicielami firmy POLY-
TEX COMPOSITE wykonawcą modernizacji systemu 
napowietrzania na Oczyszczalni Ścieków  w Suminie; 

- 29.06 sesja Rady Gminy Gaszowice . 



OŚRODEK KULTURY I SPORTU W GASZOWICACH  

ZAPRASZA NA ŚWIĘTO GASZOWIC W DNIU 06.08.2006 r. 

 

 W programie: 

14.00- PRZEMARSZ ORKIESTRY DĘTEJ  

OSP ŁUBNICE ULICAMI GASZOWIC 

15.00- WYSTĘP ZESPOŁU MUZYCZNEGO Z GASZOWIC 

15.30- WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ 

16.00- WYSTĘP ZESPOŁU ROCKOWEGO 

17.00- WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ 

17.30- KONCERT ZESPOŁU NEW ROMANTIC 

19.00- WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ 

19.30- HISTORIA GASZOWIC PO ŚLĄSKU        
W WYKONANIU MIESZKANKI GASZOWIC 

20.00- KONCERT ZESPOŁU LADIES 

21.30- ZABAWA TANECZNA Z ZESPOŁEM 
SYSTEM 

22.00- POKAZ OGNI SZTUCZNYCH 

KS SZCZERBICE—PODSUMOWANIE SEZONU 
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OKiS W GASZOWICACH ORGANIZUJE W DNIU 19.08.2006 
WYCIECZKĘ DO WROCŁAWIA.  

W programie: panorama racławicka, ogród botaniczny, ogród zoolo-
giczny oraz spacer po mieście. 

Wyjazd o godzinie 6.00. Koszt 30,00 zł/osoba. Zapisy w OKiS. 

Rozkład Jazdy PKS na lini: Rybnik – 
Lyski – Pstrążna – Rzuchów – Racibórz  

Kierunek Racibórz 

Szczerbice: 6.06, 6.41, 9.56, 15.06, 16.56 

Gaszowice: 6.08, 6.43, 9.58, 15.08, 16.58 

Pogwizdów : 6.10, 6.45, 10.00, 15.10, 17.00 

Kierunek Rybnik: 

Szczerbie: 7.18, 8.49, 11.39, 16.49, 18.39 

Gaszowice: 7.16, 8.47, 11.37, 16.47, 18.37 

Pogwizdów : 7.14, 8.45, 11.35, 16.45, 18.35 

Głównym celem klubu 

było jak najlepsze przy-

gotowanie zawodników 

do rundy wiosennej sezo-

nu 2005/2006. Zamierze-

nia te udało się w pełni 

zrealizować, czego do-

wodem była godna po-

stawa na boisku. Dzięki 

dobrej współpracy z Dy-

rektorem szkoły w 

Szczerbicach, treningi 

mogły się odbywać regu-

larnie na hali sportowej 

SP Szczerbice pod okiem 

wykwalifikowanej kadry 

trenerskiej. W przygoto-

waniach uczestniczyły 3 

drużyny: seniorzy, junio-

rzy i trampkarze. Chłopcy 

trenowali 2 razy w tygo-

dniu – na hali oraz w tere-

nie, a od 1 marca rozpo-

częły się mecze sparingo-

we. Po ukończeniu roz-

grywek w poszczegól-

nych kategoriach wieko-

wych, seniorzy sezon za-

kończyli na miejscu 7, 

juniorzy na miejscu 6, 

natomiast nasi najmłodsi 

zawodnicy uplasowali się 

na 1 pozycji. Ostatnia z 

wymienionych grup liczy 

37 zawodników, grupa 

seniorów 24, a juniorów 

jest 17. Prawie wszyscy 

zawodnicy są z terenu 

Gminy Gaszowice, a tyl-

ko niewielka ich część 

pochodzi z okolicznych 

miejscowości. W klubie 

trwają intensywne prace 

nad przygotowaniami do 

nowego sezonu.        M.S. 

- 27 maja OSP Gaszowice 
brała udział w zawodach 
sportowo-pożarniczych      o 
puchar Wójta Gminy Świer-
klany - VII miejsce; 

- w dniach 15-18 czerwiec w 
Istebnej odbył się obóz 
szkoleniowo wypoczynko-
wy Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych z Gminy Ga-
szowice, udział w nim wzię-
ło 35 młodych strażaków; 

- 25 czerwca OSP Szczerbi-
ce brała udział w zawodach 
o puchar kpt.Byczka w 
Czerwionce - II miejsce; 

- 5 lipca OSP Gaszowice 
otrzymała motopompę Hon-
da zakupioną ze środków 
UE, a przekazaną przez Ko-
mendę Wojewódzką PSP w 
Katowicach.                   OSP 

WIEŚCI Z OSP 


